
Неколико речи о преласку Турске и Румуније на латиничко писмо 

 

С. Стефановић 

 

 

Аргументи којима се неки од домаћих лингвиста радо служе, тврдећи да је језик од 
првенственог, а писмо од секундарног значаја за очување и развој националне културе, радо 
се илуструју примером преласка Турске и Румуније на латиничко писмо. Тај пример, 
међутим, представља само површно схваћен исход реформе писма у култури неког народа, 
не обазирући се на природу и сврху такве интервенције. 

Бугарски, без размишљања и Милосављевић, у ствари преносе став Јосипа Хама изнешен у 
анкети Летописа Матице српске која је непосредно претходила Новосадском договору 
(1954): „Oni, kojima je teško, neka pogledaju na Turke: nisu li i oni imali književnu tradiciju 
(bogatiju i stariju od naše), pa opet su proveli promjenu pisma, premda su i prilike kod njih bile teže 
nego što su kod nas.“i Том аргументу се још тада супротставио Светислав Марић, тврдећи: 
„Наш случај са турским нема никакве сличности“. Он се позивао на чињеницу да је у Турској 
компликовано писмо замењено практичнијим и то у време када је било мање писмених него 
у Југославији. К томе, нагласио је да би преласком на латиничко било уведено писмо које је у 
више наврата насилно наметано делу народа.ii Ни тај контрааргумент, међутим, не упућује 
на суштину ствари.  

Прелазак Турске на прилагођену латиницу упечатљив је због тога што је његов циљ део 
политике вођене у складу са Националним пактом од априла 1920: право Турске на пун 
суверенитет над остацима царства са турском националном већином. Ататуркове реформе, 
колико год у појединим елементима биле вестернизаторске, израстају из модернизаторских 
рефоми султана Мехмеда Другог, времена танзимата и младотурског периода. Стога 
реформу писма, прелазак са арапског који је био службено отоманско писмо на турски 
алфабет базиран на латиници, коју је 1928. године сачинила посебна комисија, не смемо 
посматрати изоловано. Она има своју историју. Она има своју природу и циљ. Реч је 
национално-револуционарној мери усмереној на уклањање калифата и султаната у 
културном и симболичком смислу.  

Та је реформа спроведена и могућно је посматрати, њену природу и ефекте, једино у склопу 
шест принципа кемализма: реформизам, републиканизам, секуларизам, национализам, 
популизам и етатизам. Циљ принципа национализма било је стварање поноса турштином, 
или турскошћу – насупрот отоманштини и отоманском – кроз промоцију симбола 
културног идентитета нове државе, са далекосежним последицама.  

„Ататурк није био, попут неких, забринут да ће усвајање новог алфабета младој генерацији да 
одсече приступ богатом наслеђу отоманске литерартуре: управо то је био његов циљ“ iii  



Аналогно томе, дао је да на турски буде преведен и 1932. наложио да се јавно чита Кур'ан, 
чиме је одбацио забрану превода са арапског. Сматрало се, наиме, да се тиме скрнаве речи 
Мухамедове, онакве какве му их је Алах дао.  

У турском случају наслон на раније реформе искључио је могућност да се у циљу одвајања од 
отоманско-исламског, уместо модификоване латинице, преузме неко другачије писмо. 
Алтернаривно „велико“ писмо била је руска варијанта ћирилице, али ту су осим наведених 
аргумената присутни и други разлози: Русија је била традиционални непријатељ коме је 
циљ било освајање Цариграда и мореуза, њен утицај био је непожељан и начелно и 
практично, те у датом тренутку, након што је спроведена револуција, поготово. Поред 
традиционалних обзира турске политичке културе, који би били довољни сами за себе, није 
било реалног разлога који би Ататурка мотивисао да омогућава лакши увоз бољшевичке 
агитације.  

Замена једног система писања другим имала је, дакле, далекосежне политичке циљеве; била 
је плод и неотуђив део на континуитету засноване, промишљене националне политике; 
одређивана је и спровођена с обзиром на спољнополитичке прилике.  

Није много другачије ни са Румунијом која се, примивши латиницу у време између Кримског 
рата и Велике источне кризе, удаљавала од Русије чије је вековно наступање према Босфору 
за мале балканске народе имало национално-ослободилачки смисао уколико се односило на 
нестајање отоманске власти. Исходом Кримског рата ослобођени непосредног притиска 
Русије, уз немоћну Турску и аустријско царство намерно да попуни настали вакуум, Румуни 
су се у тренутку националног буђења сасвим природно окретали народима и латиничким 
културама романских језика препознајући се, упркос заједничком исповедању и вековној 
употреби ћириличког писма у богослужбене и друге сврхе, делом тог, а не словенског 
ћириличког културног подручја. Узгред буди речено, процес еманципације од руског језика, 
писма и културе није, када су Румуни у питању, завршен тада, нити се данас срећно развија. У 
областима Бесарабије, данашње Молдавије, дошло је по распаду СССР до грађанског рата и 
цепања на румунски и словенски део, Придњестровску републику: иницијелна капсла сукоба 
било је управо питање службеног језика и писмаiv.  

У оба случаја, очигледно је, замена писма мотивисана је и проведена у оквиру процеса 
националних револуција којима се култура издваја или ограђује од целине која се сматра 
туђом или барем неадекватном потребама изградње нације. На том основу градило се нешто 
ново, национално еманципујуће, долази до диконтинуитета: промена писма (и језика у 
турском случају) је истовремено и средство и циљ.  

У случају Србије и Срба то ниуколико није случај. Национална револуција Срба, народа са 
властитом редакцијом и дубоком традицијом словенске ћирилске писмености, проведена је 
пре и независно од реформе Вука Караџића која је у прихватана најпре у књижевности уз не 
мало жучне дебате, у дуготрајном процесу, а и тада је прихваћена мањкаво. Након стицања 
независности 1878. године суверена држава Србија је са оснивањем Српске краљевске 
академије 1886. године и Српске књижевне задруге 1892. године неформално прихватила 
београдско-новосадски, екавски изговор као стандард, уместо источнохерцеговачког 



ијекавског за којег се залагао Вук, али је прихватила његову реформисану ћирилицу. 
Ћирилица је, без обзира на редакцију и језик била писмо администрације, учености и 
културе током читавог XIX века и као таква преставља не само континуитет у временском, 
већ и у просторном погледу, будући да је као писмо Срба била званично прихваћена у 
Аустро-Угарској, а у Турској вековима узакоњена у систему милијет-а.  

Идеје о напуштању ћирилице у корист штокавске латинице јављају се тек осамдесетих 
година XIX века, са примањем идеја о националном јединству Хрвата и Срба. 

Питање које из тога следи јесте: којем се културном, правном и политичком обрасцу тежи, 
колико је он различит од постојећег, да би оправдао замену српске редакције ћирилице 
латиничким писмом прилагођеним за штокавски језик? Латиничко писмо уопште, па ни оно 
чији је развој довршен у последњој четвртини XIX века у Загребу, никада није дефинисано 
као средство националне политике Србије. Да је таква одлука донешена и да је била 
провођена позивање на примере Турске и Румуније било би основано. У случају Србије 
промена писма није схватана као средство националне или културне еманципације, јер то 
није ни могла да буде. Према томе, при јасном изостанку дефинисане, сврховите политике 
замене писма у Србији пример Турске и Румуније показује се недовољно промишљеним, 
ваљда управо стога репетитивним.    
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